
 

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ 

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  

S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A. 

convocata pentru  24.04.2021 

 

 

Subsemnatul, ____________________________[nume si prenume al acţionarului 

persoană fizică, conform actului de identitate], identificat prin ____________ [act de 

identitate,paşaport,adeverinţă], seria____, numărul________ emis de 

__________________________  , la data de ___________, domiciliat în 

_______________________________________________________________[adresa completă, 

conform actului de identitate], cod numeric personal _____________,  

sau  

Subscrisa, ______________________________ [denumirea acţionarului persoană 

juridică], cu sediul in ________________________________________, înregistratată în Registrul 

Comerţului sub nr. ______________________ având Cod Unic de Inregistrare 

___________________, reprezentată legal prin ___________________________________ [nume 

si prenume, conform actului de identitate], avand funcţia de ______________________________ 

[funcţia exactă înscrisă în registrul comerţului],  

acţionar,  

la data de referinţă 15 aprilie 2021 , al S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A., persoană 

juridică română, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 359, sector 1, Romania, înmatriculată în 

Registrul Comerţului sub nr. J40/9717/1992, (denumită în continuare “Societatea”), capital social 

subscris şi vărsat : 6379662,50 RON, CUI 1555026 şi un numar total de 2.551.865 acţiuni emise, 

deţinător a_____acţiuni, reprezentând__________% din numarul total de acţiuni emise de 

Societate, ceea ce îmi conferă drepturi de vot______, reprezentând ______________% din numărul 

total de drepturi de vot,  

având cunostinţă de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ATELIERELE 

CFR GRIVIŢA S.A., convocată pentru data de 24.04.2021, ora  900 sau în data de 25.04.2021 ora 

900 (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societăţii din Bucureşti, Calea 

Griviţei nr. 359, sector 1, şi de documentaţia pusă la dispoziţie de Societate în legătură cu Ordinea 

de zi respectivă, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:  

 

Referitor la  Pct. 1. din ordinea de zi : 

      Pentru                   Împotriva         Abţinere 

               

 

Referitor la Pct. 2.  din ordinea de zi : 

      Pentru                   Împotriva         Abţinere 

               

 

Referitor la Pct. 3.  din ordinea de zi : 

      Pentru                   Împotriva         Abţinere 

               

 

Referitor la Pct.4.  din ordinea de zi : 

      Pentru                   Împotriva         Abţinere 

               

 

 



Referitor la Pct.5.  din ordinea de zi : 

      Pentru                   Împotriva         Abţinere 

               

 

 

 

Menţiuni 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil  

  

Data ___________  

 

_______________________________________[numele si prenumele acţionarului persoana fizică 

sau ale reprezentantului legal al acţionarului, persoană juridică, în clar, cu majuscule]  

 

___________________[ semnătura] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


